
Sztálingrádi hősök 
a nagy csatáról 

A szovjet vendégek baráti találkozója Budapesten 
a magyar sajtó képviselőivel 

Bensőséges, baráti összejövetel volt hét-
főn, tegnap a néphadsereg központi klub-
jának Váci utcai épületében. A történelmi 
jelentőségű sztálingrádi csata három ki-
emelkedő résztvevőjével találkoztak a ma-
gyar sajtó képviselői: A. I. Rogyimcev ve-
zérezredessel, a Szovjetunió kétszeres hő-
sével, G. J. Marcsenko vezérőrnaggyal, va-
lamint J. F. Pavlov tartalékos főhad-
naggyal, a Szovjetunió hősével, akik a ha -
zánkban állomásozó fiatal szovjet katonák-
hoz érkeztek látogatásra. 

A Honvédelmi Minisztérium nevében 
Halász Antal ezredes üdvözölte a vendé-
geket, akik közül elsőként Rogyimcev ve-
zérezredes elevenítette fel emlékeit. El-
mondotta, hogy anak idején a Lenin-rend-
del ki tüntetet t 13. gárdahadosztályt vezet-
te. Kiemelte, hogy csak rendkwül nagy 
nehézségek árán tudtak behatolni a szov-
jet katonák a német fasiszta csapatok ál-
tal körülzárt városba. Sztálingrádnál több 
hadosztály harcolt, de csupán annál az 

egynél, amelynek ő volt a parancsnoka, a 
Volgán történt átkelés során félezer kato-
na vesztette életét. A sztálingrádi katlan-
ban — ahol 141 napig harcoltak — 330 000 
német katonát kerítettek be. A hadtörténe-
lemben először fordult elő, hogy a bekerí-
tés gyűrűjéből egyetlen ember sem tudott 
ki jutni . 

Marcsenko vezérőrnagy — aki a had-
osztály parancsnok politikai helyettese 
volt — hangsúlyozta: a legmélyebb benyo-
mást rá, mint politikai munkásra , az em-
berek gyakorolták, akik egy pillanatig sem 
kételkedtek abban, hogy feltétlenül meg-
nyerik a háborút. Rendithetetlen bátor-
sággal harcoltak, s minden nehézséget zok-
szó nélkül viseltek el. 

Végül J. F. Pavlov mondotta el legem-
lékezetesebb é lményé t ö , — aki egyéb-
ként az Októberi Foradalom szülötte, s a 
sztálingrádi csata idején őrmester volt — 
rajával 58 napon át védte a város egyik 
házát, amelyet később róla neveztek el. 

az 
Javult 

árukínálat 
A belkereskedelem árukí-

nálata az utóbbi években ja-
vult, színvonalában, összeté-
telében a korábbiaknál job-
ban alkalmazkodott a keres-
lethez. Azt igazolja egyebek 
között a forgalom, amely az 
elmúlt négy év alatt több 
mint 22 mill iárd forint tal 
növekedett. 

Az évek során lényegében 
megszűnt az olyan nagyobb 
értékű cikkek hiánya, mint 
például a villamostűzhely, a 
fényezett hálószobabútor, a 
kárpitozott bútor, a lemez-
játszó, a nagyképcsöves tele-
vízió, a csillár, a hűtőgép. A 
vas-múszakl kereskedelem-
ben a néhány évvel ezelőtt 
még részben vagy teljesen 
hiányzott 22 féle cikkcsoport 
közül 10 megfelelő mennyi-
ségben áll a vásárlók rendel-
kezésére. Delta televízióból 
— amely a gyár tás beveze-
tése óta sohasem volt ele-
gendő — mintegy 50 000 ke-
rül belföldi forgalomba az 
idén, s külföldről jön 23 500 
moped és 11000 varrógép. 
A kereskedelem jelzése sze-
r in t zománcedény is lesz már 
elegendő. A forgalomba 
kerülő 180 000 gáztűzhely, a 
190 000 kályha szintén bizto-
síték az ezirányú igények ki-
elégítésére. Még mindig szá-
molni kell azonban azzal, 
hogy egyes ém'tőanyagokból, 
vilíamosszerelési, egyes vas-
műszaki árukból a kínálat 
nem éri el a keresletet. 

Tankönyvek 
15 millió példányban 

A Tankönyvkiadó Vállalat 
az idén folyta t ja a gimnázi-
umi re form tankönyvek ki-
adását. Megjelennek a még 
hiányzó másodikos idegen 
nyelv-, ének-, történelem-, 
matemat ikakönyvek; fizika a 
szakosított tantervű osztá-
lyoknak; a harmadikos iroda-
lomtörténet, történelem, ma-
tematika, földrajz, biológia, 
fizika, kémia és orosz. Köz-
read ják a harmadikos pszi-
chológiát, s a filmesztétika 
harmadik részét. 

Több ú j tankönyvet készí-
tenek a szakközépiskolások-
nak is. Folytat ják a nemzeti-
ségi iskolák számára készülő 
tankönyvek kiadását szlovák, 
német, román és délszláv 
nyelven. A dolgozók ál talá-
nos iskoláiban tanulók részé-

re a VII. és VIII. osztályo-
sok könyvei most m á r végle-
ges formában látnak napvi lá-
got. Az egyetemi és főiskolai 
reform tankönyvek közül 
több mint negyvenféle jele-
nik meg 1967-ben. 

A Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom 50. évfor-
dulója alkalmából ünnepi 
köntösben, ú j kiadásban je-
lentetik meg Honti—Józsa— 
Popovics Olvasókönyv a 
Szovjetunió történetéhez 
1927-től 1915-ig című, min t -
egy 700 oldal te r jedelmű 
munkájá t . Szintén az évfor-
duló tiszteletére lá t napvi lá-
got ú j kiadásban Vág Ottó 
műve A marxizmus—leniniz-
mus klasszikusai a nevelés-
ről. 

Orosz nyelvű matiné 
a Ságváriban 

A 6zegedi Ságvári gimná-
zium tanulói hagyományo-
san, évről évre vasárnap dél-
előtti mat iné keretében szá-
molnak be a nyilvánosság 
előtt idegen nyelvű tanul-
mányaikról. így vasárnap 
délelőtt Keresztül-kasul a 
Szovjetunión címmel a gim-

orosz 

R Á D I Ó M Ű S O R 
Kossuth Rádió 

i.so Hírek. Időjárás. 4.32 Haj-
naltól r e g g e l i g . . . Közben: 50.00 
Hírek. 5.30 Reggeli krónika. 
5.50 Falurádió. 6.00 Hirek. 6.30 
Hírek. 7.00 Reggeli krónika II. 
7.15 Körzeti időjárás. 7.30 Üj 
könyvek. 8.00 Hírek. 8.05 Mű-
sorismertetés. 8.20 Operarészle-
tek. 8.50 A véletlen szerepe az 
orvostudomány felfedezéseiben. 
I. 9.00 Harsan a kürtszól 9.40 
Táncmelódiák. 10.00 Hirek. 10.10 
Messze van odáig. 10.43 Köny-
nyüzene. 11.00 Iskolarádió. 
II.35 Népdalok. 11.57 Hallgató-
ink figyelmébe! 12.00 Hirek. 
12.15 Szimfonikus költemény. 
13.00 A budapesti színházak 
műsora. 13.03 Makszim Gor-
kij müveiből. 13.18 Falusi gon-
dolatok. 13.23 cmerevtesztetek. 
14.08 Várost épitünk. Gyermek-
kantá ta . 14.26 Szerződés Bo-
gárkával. Rádiójáték. 15.00 Hí-
rek. 15.10 Kérdezzen 1 15.15 Fú-
vószenekari muzsika. 15.38 Kó-
ruspódium. 15.48 Gazdasági ú j -
ságíróké a szó! 15.53 Arany Já -
nos dalai. 16.24 P á i ' ó >nia. 
16.57 Hallgatóink figyelmébe! 
17.00 Hírek. 17.15 Operarészle-
tek. 17.46 Tanulmányúton a 
mikrofon. 18.01 Könnyűzenei 

híradó. 18.31 Zongoramuzsika. 
19.00 Esti krónika. 19.30 A Sza-
bó család. 20.00 Lemezek közt 
válogatva . . . 20.25 Koczkás 
Sándor könyvszemléje. 20.35 
Könnyűzene. 21.00 Hírek. 21.05 
Századunk zenéjéből. 22.00 Hí-
rek. 22.20 Sporthírek. 22.25 
Filmmelódiák. 22.40 Te és a 
társadalom. 23.00 Ope-
letek. 23.20 Zenekari muzsika. 
24.00 Hírek. 0.10—0.25 Verbun-
kosok. 

Petófi Rádió 
4.30—7.58 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával. Közben: 6.20 
—6.30 Torna. 10.00 Zongoramű-
vek. 10.20 A szabadság dalai. 
10.45 Ülabb előember felfedezé-
se. 11.00 „És tedd rá élte-
det . . ." 12.20 Könnyűzene. 12.55 
Házunk tá ja . . . 13.10 Zenekari 
muzsika. 13.47 Vízállásjelentés. 
14.00 Kettőtől hatig . . . 18.00 Hí-
rek. 18.10 Puri tánok. 18.35 Rá-
dió Szabadegyetem. 19.00 Mu-
zsikáló könyvek. 19.51 Jó éj-
szakát. gyerekek 1 20.00 Est! 
krónika. II. 20.31 Zongoraver-
seny. 21.00 Könnyűzene. 21.10 
Két jelenet. 21.30 Muzsikaszó. 
22.20 Országházi beszélgetés a 
kul túráról. 22.35 Zenekari mu-
zsika. 23 00—23.15 Hírek. Idő-
járás. 

názium dísztermében 
nyelvű műsort adtak. 

A cím utazásra hívott a 
Szovjetunióba, a hata lmas 
ország múl t jába , jelenébe: 
irodalmába, zenéjébe. A kö-
zönség előtt megelevenedett 
Sztyenka Rázin Volgája, Cse-
hov Sztyeppéié és Bajkál vi-
déke. Hacsaturján muzsikája, 
Tatjána levele pedig az 
orosz t á j a t és a jelen kor 
emberét hozta közel a hall-
gatósághoz. Az emberi hala-
dásért küzdő hatalmas or-
szágról olyan ki tűnő alkotók, 
költők, mint Tvardovszkij és 
Jevtusenko művei szóltak. 
Az irodalom és zene együttes 
alkalmazása Dani Tivadar 
rendezői munká ja , a zene-
és énekszámok megválogatá-
sa Szécsi Józsefet dicséri. Az 
irodalmi szemelvények tol-
mácsolásával Nagy Erzsébet, 
Bárdos József, Szemmáry 
Erzsébet, Makra Klára, Sza-
bó Rozália és Szalma Ágnes 
tűntek ki. A mintegy két-
órás rendezvényen huszonöt 
tanuló lépett fel, s a közel 
kétszáz főnyi közönség nagy 
tapssal jutalmazta a tanárok 
és tanulók értékes munkáié t . 

Kormányos András 

A pikk dáma 
Pillanatnyi fel lobbanó zsa-

rátnok — Puskin ihlető ro-
mant ikus elbeszélése —, ami 
belekap az orosz maestro fo-
gékony képzeletvilágába, s 
pillanatok alat t felperzseli, 
égig lobogó fényű tűzvésszé 
emészti a gondolatot. Vala-
hogy így születhetett monu-
mentális operaképpé A pikk 
dáma anekdotája , a Moszk-
vai Vénusz bűvös kár tyái-
nak szimbóluma, a végzet, 
a rögeszme és a szerelem 
heroikus csa tá jának vérziva-
taros, század végi modorba 
álmodott ha ta lmas panorá-
mája . „Vagy szörnyen elhi-
bázom, vagy A pikk dáma 
lesz életem fő műve" — i r -
ta Csajkovszkij f ivérének, 
Modesztnek, aki Puskin 
nyomán a szövegkönyvet 
készítette. Az orosz kompo-
nista operai koncepciója tel-
jes magyarázatá t ad ja , mi-
ért kellett a végsőkig kimoz-
gatni az alapötletben sze-
replő tör ténet kon túr ja i t : 
„Operahős csak nagyszabá-
sú, mély és egymásnak el-
lentmondó szenvedélyektől 
fűtött ember lehet, melyet 
drámai módon kell megte-
remteni, úgy, hogy érzel-
mei fejlődjenek. Csak az ér-
zelmekre épített opera igaz". 

Az érzelmi telítődés fok-
ról fokra végig ot t Izzik a 
műben, hamisí tat lan nagy-
opera, ami azonban már sa -
já t korában ls kissé elkésett 
dramaturgiai eszközökkel 
szabja meg végső ke re t e i t 
Zivatar, tomboló szélvész 
zúg át a színen, kietlen Né-
va-part , démoni víziókkal te-
lített kaszárnyajelenet , gran-
diózus estély, ahol — min-
den funkciótól mentesen 
még Katalin cárnő is előke-
rül néhány pil lanatra, hogy 
fényt, még több csillogást 
adjon a pompának, és — 
nem utolsósorban —, hogy 
a Turandot megfelelő szituá-
ciójára emlékeztető tutt i is-
mét düböröghessen az or-
chesterben. 

De ugyanit t ta lán sikerült 
érzékeltetni, miér t nincs va-
lamennyi kétségtelen érde-
me ellenére sem A pikk dá-
ma a legnépszerűbb és leg-
keresettebb operák első vo-
nalában. Mert elkésett. 1890 
körül Verdi má r megírta 
Othellóját és a Fals taffon 
dolgozik, a Parasztbecsület-
tel és a Bajazzókkal épp 
ekkor tá j t köszönt be dia-
dalmasan a verizmus, és 
1892 a dá tuma — hogy más 
m ű f a j t is jelezzünk — De-
bussy Egy faun dé lu tánjá-
nak! 

Csajkovszkij A pikk dá-
mában is Csajkovszkij ma-
rad. Az a komponista, aki 
mindössze egy esztendeje 
fejezte be a gigászi méretű 
V. szimfóniát, s aki az ope-
rában sem tehetett mást, 
mint ott folytatta, ahol a 
szimfóniát abbahagyta. Ez a 
szimfonikus zenekari techni-
ka kerül harmóniába a szen-
vedélyektől fű töt t színpad-
dal, s jelez olyan vezérmo-
tívumokat, melyek a wag-
neri „leitmotívben" már ré-
gen elnyerték végső funkció-
j u k a t 

A pikk dáma szombat es-
ti színrevitelében nem kis 
feladatot oldott meg a sze-
gedi operatársulat , hiszen 
egy az egyben beállítani 
korszerűtlen megoldás. Ér-
telmezni kellett, de vigyáz-
va, nehogy a mondanivaló 
presziflázsát szülje: világo-
san és egytértelmúen köz-
vetíteni a szerzői szándékot, 
ugyanakkor minden sallan-
got határozott természetes-

Bemutató a Szegedi Nemzeti 
Színházban 

(Siflis felvétele) 

Részlet a ü l . felvonásból. A Néva partján utoljára talál-
kozik Liza (Harmath Eva) és Herniann (Vadas Kiss László) 

séggel, a ma emberének in-
tel lektusában poentírozni. 
így vált a nevelőnő, Kemény 
Klió nagyszerű karakter f i -
gurája , leginkább groteszk-
ké, és így kerültek helyükre 
a túlzottan érzelmes, vagy 
magasztos pillanatok — el-
sősorban Harmath Éva (Li-
za) kitűnő ének- és színi j á -
tékában. Mindezek megvaló-
sí tásában az érdem oroszlán-
része Vaszy Viktor karmes-
teré, aki a zene ilyetén fel-
fogásával az operakonst-
rukció a lak já t és vázát te-
remtet te meg. Versényi Ida 
rendezése lényegében ennek 
a zenei koncepciónak szink-
ronját kereste a színpadon, 
s — az apróbb felületessé-
gek mellet t is — a lap jában 
szerencsésen találta meg. 

Vadas Kiss László Her-
m a n n maszkjában elsőrangú 
tel jesí tményt nyújtot t . Erő-
tel jes és riadt, szenvedélyes 
és szenvtelen volt, a f igura 
megkövetelte összetettség-
ben. Talán az ő sápadt ma-
gányossága és Littay Gyula 
délceg Tomszkij g róf ja fes-

tet te színpadon leginkább a 
cári Oroszország felsőbb ré-
gióinak oly jellegzetes a lak-
ját. A Hermann-szerepbeli 
ellenlábasát — Jeleckij her-
ceget — megformáló Gyime-
si Kálmán az est legpoeti-
kusabb perceit szerezte má-
sodik felvonásbeli ár iá jával . 
Turján Vilma öreg grófnője 
elhitette a ha jdan i Moszk-
vai Vénuszt, de végered-
ményben mégiscsak „vén 
szipirtyó" m a r a d t Sinkó 
György, Vargha Róbert, 
Gregor József és Réti Csa-
ba találóan „békebeli" kár -
tyahősök, Lengyel Ildikó 
melegszívű lánytárs. Mása 
Vígh Irén, az udvarmester 
Sádt Ede volt. 

Sándor Lajos díszlet-, 
Gyarmathy Ágnes jelmez-
terve a komor, sötét tónusú 
végzetszerűségben is színe-
ket keres. Imre Zoltán ko-
reográf iá jában f inoman talá-
ló a Pálfi Lajos és Kovács 
Katalin által betétként e l já t -
szott Daphnis—Cloe szín-
folt. 

Nikolényi István 

Hét rövidfilm 
Ügy látszik, hagyomány-

nyá válik a szegedi mozimű-
sor kialakításában, hogy 
időnként egy-egy rövidfi lm-
összeállítást is vetítenek a 
mozik. Erre a körülbelül fél 
esztendővel ezelőtt megkez-
dett munká ra eddig is, s to-
vábbra is buzdí t juk a Csong-
rád Megyei Moziüzemi Vál-
lalatot. Annak ellenére, hogy 
a tegnap bemutatot t rövid-
f i lm-műsor nem tetszett any-
nyira, mint az eddigiek. 
Mintha a közönség érdeklő-
dése is kisebb lett volna teg-
nap, mint korábban, bár az 
igaz, hogy a rövidfilmek 
iránt sohasem vonzódtak 
nagy tömegek. 

A Balázs Béla f i lmstúdió 
hét f iatal rendezőjének rövid-
f i lmjé t lá t tuk tegnap este. 
Sajnos, többet nem először. 
Kardos Ferenc Levelek Jú-
liához című m u n k á j á t példá-
ul jó néhány hónappal ez-
előtt kísérőműsorként egy 
hétig vetítették, s hasonló 
módon szerepelt m á r a mű-
sorban a Miskolcot bemutató 
Változatok egy városról cí-

T E L E V I Z I O M Ű S O S 
Magyar televízió 

3.05 Iskola-tv. Számtan-mér-
tan. 9.00 Környezetismeret. 11.10 
Történelem. 13.35 Iskola-tv. 
Számtan-mértan (ism.) 14.30 
Környezetismeret. 16.20 Törté-
netem. 17.23 Magyar Hirdető. 
17.35 100 kérdés — 100 felelet. 
18.20 Hírek. 10.25 Daltanítás. 
18.35 Kifelé a kátvúból. Rioort-
film. 18.55 Esti mese. 19.05 Ver-
di : Faistaff. Opera 3 felvonás-
ban. Közvetítés az Operaház-
ból. Az I. szünetben: Tv-hír-
adó. A II. szünetben: Üj köny-
vek. Kb. 22.00 Tv-hlradó. II. 
kiadás. 

Jugoszláv televízió 
17.15 Műsorismertetés. 17.20 

Heti szemle albán nyelven. 17.50 
Hirek. 10.00 Riportműsor. 18./.0 
Fenntartot t ldö. 19.10 A forga-
lomról. 19.40 Hirdetesek. 19.s4 
Jó éjszakát, gyerekek I 20.00 Tv-
híradó. 20.30 V. Hugó: Nyomo-
rultak. III. rész. Olasz sorozat-
film. 21.20 Lírai percek. 21.30 
Hírek. 

Román televízió 
14.00 Síverseny-közvetltés Za-

kopanéból. 17.00 Legkisebbjeink 
műsora. 17.20 Iskolások műso-
ra. 17.50 Hirdetések. 18.00 Tv-
hlradó. 18.23 A tv f i lmklubja. 
19.00 Románia nemzeti ünne-
p in . 20.15 Román Játékfilm. 
21.45 Tv-híradó. 

Felelötienseg 
Képünk vasárnap délután 

fél 3 és 3 óra között készült 
a Korányi rakpar t előtti Ti-
sza szakaszon. Egy fiatal apa 
3 év körüli gyermekével bent 
sétált a Tisza jegén, a par t -
tól n.integy ?—7 méter tá-
volságra. A rakpar ton járók 
megrökönyödve nézték a kü-
lönös jelenséget, annál is 
inkább, mert a kisgyermek 
me.g-megbotlott ap ja mellett 
az össze-vissza torlódott jég-
táblákon. Ez a hátborzongató 

bravúr" a fiatal apa fele-
lőtlenségéről tanúskodott-
sétálása láttán több kis"verek 
is bemerészkedett a folyó je-
gére. Később a rendőrség 
vetett véget ennek a veszé-
lyes sétálásnak. 

| t 

mű fi lm is. Ily módon az 
összeállítás ú jdonságe 'ménye 
lényegesen kisebb volt, min t 
azoké az összeállításoké, 
amelyeket korábban lát tunk. 
Ez volt a tegnap esti műsor 
egyik hibája . 

A másik hiba a színvonal 
egyenetlenségeben jelentke-
zett. Az összeállítók nem 
voltak elég igényesek; tar ta l -
mas, 6ikerült rövidfilmek al-
kalmi, technikai jellegű és 
keveset mondó kompozíciók-
kal együtt szerepeltek. Oláh 
Gábor Kíváncsiság című 
f i lmjé t például bátran el le-
hetett volna hagyni ebből az 
összeállításból. Az ugyanis, 
amit ez a f i lm mond, hogy 
tudniillik az emberek k íván-
csiak, közismert valami. Fil-
men csak akkor lenne ennek 
jogosultsága, ha a rendező 
tudna valami úja t , izgalma-
sat, érdekeset, eddig észre 
nem vettet mondani a t émá-
val, a problémával kapcso-
latban. Ez a kisfilm azon-
ban, sajnos, nem tud. Tet -
szett Kovács Nándor Képek 
és emberek című dokumen-
tumfi lmje . Anyaga ennek 
sem teljesen új, egy fény-
képész műtermébe viszi el a 
nézőt, olyan helyre tehát , 
ahol szinte minden ember 
jár t m á r A rendező megfi-
gyelései mégis érdekesek, s 
nagyon jellemzőek. Sikerült , 
bár egyszerűbb munka a 
szegedi származású Ventilla 
István Otthon cimű kisf i lm-
je. Tömör, egységes alkotás 
ez, s a mai fiatalság töbn 
problémája markáns fogal-
mazásban jelenik meg ben-
ne. Gábor Pál Aranykor cí-
mű f i lmje két nemzedék egy-
más közötti viszonyát vizs-
gálja, érdekesen, hatásosan. 

Szerepelt az összeállításban 
egy szatirikus ra jzf i lm is 
Nepp József Mese a bogár-
ról című tartalomgazdag, 
gondolatilag elmélyült alko-
tása. 

ö . L. 
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